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Якісна дезінфекція: легко та 
доступно разом з ТОВ «Гудфід»

За інформацією ТОВ «ГудФід»

Важливе місце у сфері тварин-
ництва займає профілактика 
та боротьба із поширенням 

інфекційних захворювань. Тварин-
ницькі господарства повинні при-
діляти особливу увагу дезінфекції 
місць утримання тварин або птахів, 
адже експлуатація приміщень нео-
дмінно призводить до накопичення 
мікрофлори як умовно патогенної, 
так і патогенної. Що у свою чергу мо-
же спровокувати спалах інфекційних, 
інвазійних та, особливо, антропозоон-
них хвороб.

Хороший стан здоров’я тварин 
важливий для:

 • економіки тваринництва;
 • благополуччя тварин;
 • безпеки продуктів харчування для 

людини;
 • безпечних умов праці в сільському 

господарстві.

Гігієна має велике значення для 
контролю інфекцій. Належне очищен-
ня може зіграти вирішальну роль у за-
побіганні поширенню захворювань та 
зниженні інфекційного навантаження.

Фактори, що 
впливають на 
ефективність 
дезінфекції

Мікроорганізми розрізняються за 
своєю чутливістю до дезінфікуючих 
засобів. Бактерії (збудники сальмоне-
льозу або бруцельозу) більш чутливі, 
ніж гриби, що викликають стригучий 
лишай, або віруси. Найбільш стійкі до 
дезінфекції бактеріальні спори (на-
приклад, Bacillus anthracis).

Хвороби тварин можуть поширю-
ватися через укуси комах, укуси інфі-
кованої тварини та через контакт із за-

брудненим житлом, кормом або водою, 
і тут дезінфекція особливо ефективна.

Тривалість часу, протягом якого 
мікроорганізм здатний вижити поза 
господарем (наприклад, на підстилці, 
у кормі чи воді), також допомагає ви-
значити, якою має бути дезінфекція. 
Деякі бактерії та віруси можуть ви-
живати в органічному забрудненні 
протягом кількох тижнів та місяців. У 
таких випадках дезінфекція необхідна 
для видалення мікроорганізмів, що 
вижили, з поверхонь або матеріалів, 
які можуть контактувати з сприйнят-
ливими тваринами.

Виживання поза тілом господаря 
також залежить від умов довкілля. Ха-
рактер поверхні, температура та від-
носна вологість впливають на трива-
лість життя шкідників. Тому очищення 
та дезінфекція тваринницьких примі-
щень є найважливішими частинами 
всіх програм біозахисту. 

Ефективні методи 
боротьби з 
патогенами на фермі

На сьогоднішній день на ринку є 
велика кількість дезінфікуючих засо-
бів для дезінфекції тваринницьких 
приміщень. Тому до сучасних препа-
ратів висуваються підвищені вимоги.

Реальність така, що дезінфікуючий 
засіб має бути обраний з огляду на всі 
джерела забруднення, що існують на 
рівні ферми, та одночасно бути без-
печним.

Ветеринарні дезінфікуючі засо-
би є життєво важливим компонентом 
контролю стратегій боротьби із за-
хворюваннями тварин та зоонозів як 
у повсякденній профілактиці захво-
рювань, так і у контролі поширення 
інфекцій під час спалахів.

З огляду на це іспанська компа-
нія BIOPLAGEN спільно з провідними 
вченими в галузі ветеринарії, ство-
рює оригінальні засоби біобезпеки 
комплексної дії, при розробці яких 
враховуються екологічні аспекти, 
максимальний ефект та синергічна дія 
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компонентів. Крім акценту на якість 
та ефективність дії своїх препаратів 
компанія BIOPLAGEN завдалася ціллю 
зробити їх ще й відчутно простим та 
легкими у застосуванні.

Санівір Фумігемо – це швидко-
діючий дезінфікуючий засіб широкого 
спектру дії у форматі фумігантного ди-
му, який діє проти бактерій, грибків, 
вірусів, спор і кокцидіозів. Контейнери 
для фумігантів полегшують нанесення 
та обробку, тому не потрібні спеціальні 
машини та обладнання.

Препарат представлений у мета-
левих банках, готових до використан-
ня, що містять цей порошок, а також 
запалювальний елемент (гніт).

До складу Санівір Фумігемо вхо-
дять: ортофенілфенол 7%, глутараль-
дегід 3,5%; допоміжні речовини: хло-
рат калію 17%, цукор 17%, сепіоліт 
29% та тальк. Санівір Фумігемо має 
бактерицидну (E.coli, Klebsiella pneu-
moniae, Stafilococcus aureus, Pseudomo-
nas aeruginosa, Campylobacter spp., My-
cobacterium tuberculosis, Proteus mira-
bilis, Salmonella spp. та інші), фунгіцид-
ну (Aspergillus flavus, Aspergillus fumi-
gatus, Aspergillus niger, Candida albicans, 
Trichophyton spp., Epidermophyton spp. 
та інші), віруцидну, включаючи відомі 
родини вірусів (Avidenovirus, Circovi-
rus, Coronavirus, Hepadanavirus, Ortho-
myxoviridae, Paramyxoviridae, Reoviridae, 
Picornaviridae та інші), спороцидну дію.

Препарат застосовується для де-
зінфекції тваринницьких та птахівни-
чих приміщень, транспортних засо-
бів для перевезення тварин, та інших 
об’єктів, які підлягають ветеринарно-
му нагляду.

Для проведення дезінсекції ви-
користовують 1 г препарату на 2 м³ 
площі приміщення. Кількість препа-
рату залежить від об’єму, що потре-
бує обробки. Перед активацією слід 
перекрити подачу газу, вимкнути всі 
детектори диму, закрити усі виходи 
з приміщення, вимкнути вентиляцію 
і перевернути кожну димову шашку 
декілька разів перед відкриттям, щоб 
уникнути злипання препарату.

Активація димових шашок відбу-
вається по одній, починаючи із самої 
віддаленої від виходу з приміщен-
ня. Для активації розмістити димові 
шашки на теплостійких підставках на 
підлозі та розподілити по приміщен-
ню. Потім зняти пластикову кришку з 

кожної шашки та обережно вийняти 
запобіжну заглушку з гніту і підпали-
ти. Спочатку буде виділятись темний 
дим, а потім густий білий. Після того, 
як всі шашки згорять, необхідно поки-
нути приміщення та увімкнути спові-
щення про проведення аерозольної 
дезінфекції.

Термін експозиції триває 6 годин. 
Після обробки приміщення необхідно 
провітрити до повного вилучення за-
лишків засобу.

Дезінфекцію проводять за від-
сутності тварин і кормів, у повністю 
закритому приміщенні із сигналь-
ною вивіскою про проведення дезін-
фекції при вході до приміщення, при 
вимкненій вентиляції. Застосування 
препарату повинно відбуватися по-
далі від будь-яких горючих матеріалів 
і у невибуховому середовищі (забо-
роняється застосування препарату у 
середовищі, наповненому займистим 
газом або органічним пилом).

Препарат поставляється у вигляді 
димових шашок, готових до викорис-
тання, він не вимагає жодної маніпу-
ляції або пересипання, тому димові 
шашки повинні використовуватися у 
незмінному стані і за один раз. Після 
обробки приміщення необхідно про-
вітрити до повного вилучення залиш-
ків засобу.

Дезінсекція 
тваринницьких 
приміщень 

Економічний збиток від комах та 
кліщів без своєчасної обробки зони 
проживання тварин в промислових 
комплексах здатний набувати вели-
чезних масштабів. Комахи виснажу-
ють тварин укусами, висмоктуючи 
велику кількість крові, внаслідок чого 
через їхню слину в організм тварини 
потрапляють токсичні речовини, мі-
кроби, збудники захворювань та ін. 
Деякі комахи є резервуаром небез-
печних гельмінтозів. Їх масове поши-
рення веде до втрати працездатності 
і продуктивності та подальших про-
блем зі здоров’ям тварин.

Камалєон Фумігено – це ди-
моутворюючий порошок (димова 
шашка) для дезінсекції тваринницьких 
та птахівничих приміщень, транспорт-
них засобів для перевезення тварин, 
розплідників, а також будь-яких інших 

об’єктів, які підлягають ветеринарно-
му нагляду.

Цифенотрин, який є діючою речо-
виною Камалєон Фумігено, відноси-
тья до групи синтетичних піретроїдів, 
володіє інсектоакарицидною та ре-
пелентною активністю щодо дорос-
лих особин двокрилих комах (Musca 
domestica, Musca autumnalis, Simuliidae 
та ін.) та безкрилих комах (Blattela, 
Aedes, Lasius niger, Siphonaptera та ін.), а 
також щодо курячих іксодових кліщів 
та бліх.

Дія цифенотрину пов’язана з бло-
куванням проведення нервового ім-
пульсу у паразита за рахунок зміни 
проникності мембран для іонів на-
трію, що призводить до паралізуючо-
го ефекту.

Дезінсекцію проводять за відсут-
ності тварин і кормів, у повністю за-
критому приміщенні із сигнальною 
вивіскою про проведення дезінфек-
ції при вході до приміщення, при ви-
мкненій вентиляції.

Застосування препарату пови-
нно відбуватися подалі від будь-яких 
горючих матеріалів і у невибухово-
му середовищі (забороняється за-
стосування препарату у середовищі, 
наповненому займистим газом або 
органічним пилом). Препарат постав-
ляється у вигляді димових шашок, го-
тових до використання, він не вимагає 
жодної маніпуляції або пересипання, 
тому димові шашки повинні вико-
ристовуватися у незмінному стані і за 
один раз. Після обробки приміщення 
необхідно провітрити до повного ви-
лучення залишків засобу.

Патогенна мікрофлора може лег-
ко розвиватися та призводити до різ-
них інфекційних захворювань тварин 
та птиці. Використання ефективних 
дезінфікуючих засобів дозволить за-
хистити здоров’я ваших тварин та 
мінімізувати економічні втрати від їх 
лікування. Ключем до якісної дезін-
фекції та дезінсекції тваринницьких 
приміщень можуть стати Санівір Фу-
мігемо та Камалєон Фумігено, які до-
поможуть швидко та просто отримати 
ефективний результат. 

Контактна особа для консульта-
ції та придбання продукту – 
Шеляг Олександр Анатолійович, 
директор департаменту 
ветеринарії компанії ТОВ «ГУДФІД», 
тел. +38(095)279-20-08
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ПОТУЖНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

САНІВІР ФУМІГЕМО
Потужний дезінфікуючий засіб широкого 
спектру дії у вигляді димової шашки

•  Широкий спектр дії по знищенню вірусів, бактерій, 
грибків.

•  Максимальна ефективність.
•  Економія часу та праці людей.
•  Дезінфекція складських приміщень, елеваторів.

КАМАЛЄОН ФУМІГЕНО
Потужний інсектицидний засіб у вигляді 
димової шашки

•  Максимальна ефективність.
•  Простота використання економія часу.
•  Знищує двокрилих комах, жуків, курячих кліщів, 

іскодових кліщів, бліх.
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